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06-70/639-1842

A Re u ma to ló gi ai osz tály és Gyógy für -
dõ a strand für dõ és a Tö rök Für dõ
szom széd sá gá ban, a Für dõ u. 4. szám
alatt ta lál ha tó Eger ben, a vé dett pla -
tán fák ár nyé ká ban, szép új épü let ben.

Sa ját gyógy für dõnk két fé le gyógy víz -
zel is ren del ke zik. A tö rök für dõ pezs -
gõ me den cé jé nek for rá sá ból a ra don tar -
tal mú gyógy vi zet, az an dor nak tá lyai
kút ból a ké nes gyógy vi zet kap juk.

A ra do nos víz 31 °C, a ké nes me -
den ce 38 °C hõ mér sék le tû. Emel lett
van két víz-vis sza for ga tá sos, 34 °C hõ -
mér sék le tû egyé ni tor na me den cénk és
egy sem le ges hõ fo kú, 36 °C-os súly -
für dõnk.

Gyó gyul ás
szép kör nye zet ben

Folytatás a 4. oldalon »

Ja vult a be te gel lá tás szín vo na la
Ki ad vá nyunk kal to vább sze ret -
nénk növelni be te ge ink bi zal -
mát in téz mé nyünk iránt. Az el-
telt fé l év alatt meg tud tuk erõ -
sí te ni az or vo si kart, rö vi dül tek
a vá ró lis ták. El nyer tük a „Ba ba -
ba rát Kór há z” cí met, meg sze -
rez tük a be te gel lá tás biz ton sá gát szol gá-
ló mi nõ sé gi rá nyí tá si rend sze rünk kül sõ
ta nú sí tá sát. Több tíz mil lió fo rin tot köl-
töt tünk a mû sze re zett ség fej lesz té sé re,
s a meg va ló su lás fá zi sá ban lévõ pá lyá -
za ta ink kal még eb ben az év ben több
száz mil li ós to váb bi mû szer fej lesz tés re
van le he tõ sé günk. Ha ma ro san elin dul -
hat a kö zel 5 mil li ár dos pá lyá za tunk
meg va ló sí tá sa, és el bí rá lás alatt van a re-
ha bi li tá ci ós fej lesz tést szol gá ló pá lyá za -

tunk is. In téz mé nyünk ál la mi
tu laj don ba ke rült, a Sem mel -
we is-terv kap csán pe dig ez év
kö ze pé tõl az észak-ma gya ror -
szá gi ré gi ó hoz fog tar toz ni. Be -
te gel lá tá si kö rünk bõl ki ke rült
a Gyön gyö si és Hat va ni Kis tér -

ség, vi szont mi lát juk el a Me zõ kö ves di
Kis tér ség és bi zo nyos szak mák ban az
Ózdi Kis tér ség be te ge it. Biz to sít hat juk
önö ket, hogy a kór ház je len le gi be teg -
el lá tó osz tá lyai, szak ren de lé sei vál to -
zat lan for má ban mû köd het nek. A be -
teg el lá tás szín vo nalá nak to váb bi ja ví tá -
sán dol go zunk, és szá mí tunk együtt -
mû kö dé sük re a gyó gyí tó mun ká ban!

Dr. Fûtõ Lász ló
ügy ve ze tõ igaz ga tó

ÉLET MÓD HOZ JÓ TA NÁCS
= EGÉS ZSÉG RE HAN GO LÁS

Dr. Hips Fri gyes Zsolt szak gyógy sze rész köz -
re mû kö dé sé vel 2011 jú ni u sá ban nyílt meg a
T RI AN GU LUM Élet mód-ta ná csa dó és

Gyógy nö vénysza küz let az egri vár lá bá nál. Az üz let je len leg
már nem üze mel, de a „Szi vár vány Tea 25 x 1 g-os aro ma zá -
rós fil tercso ma go lá s” ne vû ter mé kük már több mint negy ven
he lyen kap ha tó (www.te le pa ti kus.hu/page/part ne re ink). Az
élel mi szer ka te gó ri á ba so rolt élet módtea kü lön le ges sé ge a ró -
zsa szi rom, amely a ben ne lévõ anya gok ál tal egés zsé ge sen tart -
ja az ere ket.

A ki lenc nö vényt tar tal ma zó fil te re zett tea fõ kom po nen se a
csip ke bo gyó, ami igen nagy men nyi sé gû C-vi ta mint tar tal maz,
és bi of la vo no i dok ban is gaz dag. A gyógy nö vé nyek ben (bors -
men ta, cic ka fark, ka kukk fû és ka mil la) meg ta lál ha tó il ló o la jok
ha tá suk nál fog va gyul la dás csök ken tõ k. A hárs fa vi rág ha tó anya -
gai a tü dõ re van nak jó té kony ha tás sal. Ga la go nya és cit rom fû is
ta lál ha tó a ke ve rék ben, ezért a me ned zse rek is szí ve sen fo -
gyaszt ják. A Szi vár vány Tea a bi o bol tok ban, gyógy nö vény szak-
üz le tek ben, ká vé zók ban és ét ter mek ben is meg vá sá rol ha tó.
Kap ha tó Eger ben, Bu da pes ten, Sze ge den, Pé csen, Deb re cen -
ben és Mis kol con is. 

A Szi vár vány Tea 25 x 1 g-os a ro ma zá rós cso ma go lá sú fil -
te re zett tea az aláb bi he lye ken ér he tõ el az in ter ne ten:
www.her ba haz.hu, www.be re se ges zseg tar.hu, www.net bio.hu,
www.bio szal li to.hu, www.vi tal de po we ba ru haz.hu, www.her ba -
haz pecs.hu, www.tea-bor.unas.hu, www.te le pa ti -
kus.hu/page/szi var vany, www.te le pa ti kus.hu/page/meg ren del,
www.te le pa ti kus.hu/page/tri an gu lum.

Ren del je meg te le fo non vagy in ter ne ten! For dul jon hoz zánk
bi za lom mal, amen nyi ben to váb bi kér dé se van a ter mé künk kel
kap cso lat ban.

2012. au gusz tus 31-ig le a dott meg ren de lé sek ese tén 30
na pos fi ze té si ha tá ri dõt biz to sí tunk, és a 720 db fe let ti meg -
ren de lés nél 30%-os, a 480 db fe let ti meg ren de lés nél 20%-os,
a 240 db fe let ti ren de lés ese tén 10%-os ked vez ményt adunk a
brut tó 1000 Ft/db egy sé gár ból.

Dr. Hips Fri gyes Zsolt  szak gyógy sze rész
Telefon: +36-20/316-2442 • E-mail: hips@hips.hu

Fo lu hi Ba ran Kft., 3300 Eger, Dobó utca 2.
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UROLÓGIAI
MAGÁN-

RENDELÉS
EGERBEN

DR. SZABÓ
ZSOLT
fôorvos

06-30/656-1969
www.drszabozsolt.hu

A mai, ro ha nó vi lág ban min den ki nek szük sé -
ge van egy kis ki kap cso ló dás ra, el la zu lás ra.
Azok az em be rek, akik ezt nem en ge dik meg
ma guk nak, kön nyen ke rül nek fe szült ál la pot -
ba, mely nek kö vet kez mé nye le het az egész-
ség el vesz té se.
Ha sze ret ne ezen vál toz tat ni vagy me ge lõz ni,
az aláb bi ke ze lé se ket ja vas lom:
• Ki ne zi o ló gia: A ki ne zi o ló gia ke zünk be adja az ön bi za lom, ön gyó gyí tás le he -

tõ sé gét. Se gít sé get nyújt a dep res szió, fé lel mek, al ler gia, ma ga tar tá sza va rok,
pá nik be teg sé gek le küz dé sé ben, to váb bá a stressz, ön bi za lom hi ány, kom mu -
ni ká ci ós, pár kap cso la ti prob lé mák fe lol dá sá ban. Se gít a ta nu lá si ne hé zsé gek
le küz dé sé ben.

• Cra ni o sac rá lis te rá pia: A ke ze lés fo koz za az ön sza bá lyo zó és ön gyó gyí tó
fo lya ma tok mû kö dé sét, me ge rõ sí ti az im mun rend szert, elõ se gí ti az egész-
ség me gõr zést és a gyó gyu lást. A ke ze lés na gyon fi nom érin tés sel tör té nik,
se gít a test ben lévõ blok kok, fáj dal mak fe lol dá sá ban.

• Fris sí tõ mas százs: Tes ti-lel ki el la zu lás.

3525 Miskolc, Szentpáli út 5.
Rendelési idô: kedden 18–20 óráig.

Elôjegyzés: (30) 239-2424,
(30) 373-5658

EMÉSZTÔSZERVI
BETEGSÉGEK

DIAGNOSZTIKÁJA,
RÁKSZÛRÉS, GYOMOR-

ÉS VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS
altatásban, fájdalommentesen

aneszteziológus közremûködésével.

Szolári Ágnes • Tel.: 30/301-3702 • www.szolarikinez.eu

Nagy ér té kû mû szer fej lesz tés kez dõ dik kórházunkban

A leg mo der nebb esz kö zök kel lát ják el a be te ge ket

– Az esz köz be szer zé sek kel há rom fõ
te rü le ten tu dunk fej lesz te ni – tá jé koz -
tat ta la punk mun ka tár sát dr. Ba u er
Kál mán orvosigazgató – a pa to ló gi án
és a ra di o ló gi án, me lyek se gít sé gé vel a
da ga na tos be teg sé gek di ag nosz ti ká ját
se gít jük, va la mint a mû tõk ben, ahol a
se bé sze ti el já rá so kat fej leszt jük.

A pá lyá zat ke re té ben a köz pon ti
mû tõ és a mû té tes szak mák (se bé szet,
nõ gyó gyá szat, uro ló gia, gé gé szet) ré -
szé re kö zel öt ven mil lió fo rint ér té kû
esz köz- és mû szer be szer zés tör tén het,
egye bek mel lett mo bil rönt gen di ag -

nosz ti kus be ren de zé sé és la pa rosz kó pos
kézi esz kö zö ké. A pa to ló gi ai osz tály fej-
lesz té se is na gyon idõ sze rû volt, mi vel
je len leg is azo kat a mû sze re ket hasz nál-
ja, me lye ket még 1984-ben ka pott. A
pro jekt nek kö szön he tõ en itt is na gyon
sok esz közt újra cse rél het nek. A da ga -
na tos be teg sé gek elõ for du lá sá nak gya -
ko ri sá ga He ves me gyé ben – ha son ló an a
ma gya ror szá gi és a nem zet kö zi ada tok -
hoz – fo lya ma to san nõ. A rák ko rai fel -
is me ré se azon ban le he tõ vé te szi, hogy
a ke ze lés ha té ko nyabb le gyen, eh hez
nyúj ta nak se gít sé get az új mû sze rek.

– 2012. áp ri lis 1-jé tõl 2013. szept -
em ber 30-ig tart a pá lyá zat meg va ló sí -
tá si idõ sza ka, bí zunk ben ne, hogy már
az idei év vé gé re hasz nál hat juk az új
esz kö zö ket – te szi hoz zá dr. Ba u er
Kál mán.

Min tegy 175 mil lió fo rin tos tá mo ga tást nyert kór há zunk egy on ko ló gi ai pá -
lyá za ton, me lyet négy má sik észak-ma gya ror szá gi kór ház zal kö zö sen nyúj tott
be 2010 áp ri li sá ban. Az or szág ban ed dig egye dü li ként ez a kon zor ci u mi pá -
lyá zat nyert. A tá mo ga tá si szer zõ dést már aláír ták az érin tet tek. A pá lyá zat
ke re te in be lül több, igen nagy ér té kû mû szer be szer zé sét ter ve zi a kór ház,
pél dá ul egy 27,5 mil lió fo rin tos rönt gen kép-erõ sí tõt a mû tõ be, egy 11,4 mil lió
fo rin tos spe ci á lis, vér zést is csil la pí tó elekt ro mos kést, egy 30 mil lió fo rin tos
csúcs ka te gó ri ás ult ra han gos be ren de zést és 27 mil lió fo rint ér ték ben õr zõ mo -
ni to ro kat.

Az orvosigazgató szerint a mû té tek ke ve sebb
vér ké szít mény fel hasz ná lá sá val foly hat nak



SEGÍTHETÜNK?SEGÍTHETÜNK?
A Dél-borsodi Szociális Otthon „Nonprofit” Kft. Me zõ -
keresztesi Idõsek Otthonában, csendes környezetben, 1,
2 és 4 ágyas, zuhanyzós szobákban, valamint 2 ágyas
apartmanban (szoba, konyha, elõ szoba, für dõ szoba)

elhelyezés kérhetõ.
A teljes körû ellátásról felkészült személyzet gondoskodik.
Fogadunk idõskori leépülésben szenvedõ betegeket is.

Érdeklôdni lehet bármely napon és idôben a 06-30/269-9359 vagy
munkaidõben az intézményvezetõnél a 49/530-017 telefonszámon.
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Keresse a HESI Kft. korszerű termékeit:
– bio-, tönkölybúzás és gyógynövényes

réteslapok
– diabetikus leveles tészta

és diabetikus félkész töltött rétesek
– magvas, rozsos kenyerek

és péksütemények

HESI HEVES MEGYEI SÜTŐ- ÉS ÉDESIPARI KFT.
3300 Eger, Sas út 60/a.

R e n d e l é s f e l v é t e l :  3 6 / 5 16 - 6 6 8
Fax: 36/412-131 • E-mail: hesi@chello.hu

MEGBÍZHATÓSÁG • MINŐSÉG • INNOVÁCIÓ

DR. ROMÁN ÉVA
fül-orr-gégész szakorvos

M A G Á N R E N D E L É S :

Általános fül-orr-gége
gyógyászat

Újszülött-hallásszűrés

Felnőtt- és gyermek-
alvásvizsgálat

Eger, Kertész út 166.
Tel.: 20/937-3534

Ki sebb a vá gás, ke ve sebb a szö võd mény

Dr. Hor váth Ti bor, a se bé sze ti osz tály
osz tály ve ze tõ fõ or vo sa ké ré sünk re el -
mond ta: a ’90-es évek ele jén kez dõd -
tek a has tük rö zé ses mû té tek az egri
kór ház ban, így az esz köz hasz ná la tá ban
már nagy gya kor la tuk van, azon ban
idõ sze rû volt az esz köz park cse ré je. A
mû tét köz ben a be teg ha sát fel töl tik
szén-di o xid dal, majd egy kis ka me rát
egyujj nyi vas tag lyu kon ke resz tül be -
ve zet ve, a has fal fel vá gá sa nél kül szét
tud nak néz ni a be teg ha sü re gé ben.
Mû tét tõl füg gõ en há rom-négy, ma xi -
mum egy cen ti mé ter nagy vá gást ej -
tünk – fo gal ma zott a fõ or vos.

Sok te rü le ten al kal maz ha tó, pél dá ul
has fa li sér ve ket, epe-, vak bél-, vas tag -

bél mû té te ket is le het az esz köz se gít -
sé gé vel, a be teg fel vá gá sa nél kül vé gez-
ni, va la mint az ízü le tek be is be le het
ha tol ni. Hasz nál ják az új mû szert az or-
to pé di ai mû té tek nél is. Dr. Róth Pé -
ter, az or to pé di ai osz tály osz tály ve ze tõ
fõ or vo sa sze rint, míg a se bé szek gáz -
fel töl tés sel dol goz nak, az or to pé di ai
mû té tek nél fo lya dék fel töl tés sel mû te-
nek. Az új be ren de zés hez tar to zik egy
úgy ne ve zett art ro pum pa, a se gít sé gé -
vel jobb tá gí tás sal dol goz hat nak. Ily
mó don az ízü le te ken be lül job ban lát -
nak, pon to sab ban tud ják gyó gyí ta ni a
leg gya ko ribb be teg sé ge ket, pél dá ul a
porc le vá lást, por cel vá lást, tö ké le te sebb
lesz az ed dig vég zett mû té tek biz ton -

sá ga, mint az elül sõ ke reszt sza lag pót -
lá sa, a mo za ikp lasz ti ka. A sza kem ber -
gár da adott, a ter ve zett nagy be ru há -
zás sal pe dig a kór ház ban nagy mér té kû
mû szer fej lesz tés is meg va ló sul majd, s
le he tõ vé vá lik a most be szer zett új
mû szer ki e gé szí té se to váb bi mo dern
esz kö zök kel.

Már hasz nál ják a Mark hot Fe renc Kór ház Köz pon ti Mû tõ jé ben azt az új úgy -
ne ve zett la pa rosz kó pos tor nyot, me lyet több szak ma is igény be ve het a kü -
lön bö zõ mû té tek nél. A mo dern esz köz 30 mil lió Ft-ba ke rült, ré sze egy ki vá ló
mo ni tor és a hoz zá tar to zó kü lön bö zõ esz kö zök. Több szak ma kép vi se lõi – a
se bé szet, az or to pé dia, az uro ló gia, a nõ gyó gyá szat sza kem be rei – vár ták az
üzem be he lye zést, hi szen ez zel az esz köz zel úgy tud nak mû té te ket vé gez ni,
hogy nem kell fel vág ni a be te get. Az egri sza kor vo sok már ko ráb ban is hasz -
nál tak ha son ló mû szert, nagy ta pasz ta lat tal ren del kez nek.

Az esz köz hasz ná la tá ban már nagy gya kor la -
tuk van FOTÓ: GÁL GÁ BOR

Emlék egy életrôl – egy életre
Ezzel igazán meglepheti szeretteit!
Kis példányszámú, személyre szabott,

készítése
• LAKODALOMRA az ifjú párról,
• SZÜLETÉSNAPRA szeretteirôl,
• HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA az ünnepeltekrôl,
• EGYÉB KEREK ÉVFORDULÓRA barátjáról,
• GYERMEK SZÜLETÉSÉRE a csöppségrôl

s a családról, melybe megérkezett.
Igény szerint diplomás asztrológus elkészítené

a kisbaba HOROSZKÓPJÁT, és rövid elemzést írna róla.
Horoszkópunkat megrendelheti magában is,

ELEGÁNS kivitelben.

Részletek a 06-70/639-1842-es telefonszámon.
Kiadványainkat megtekintheti a www.betunet.hu

oldalon, a Szolgáltatásaink menüpont alatt.
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Re u ma to ló gi ai osz tály és gyógy für dõ a vá ros szí vé ben

Gyó gyul ni szép, kü lön le ges kör nye zet ben
HEVES MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉRÔL

VÁRJÁK A BETEGEKET

Folytatás az 1. oldalról »

Az új kád für dõ rész leg ben le he tõ ség van
víz alat ti ví zsu gár ke ze lés re (tan gen tor)
és iszap pa ko lás ra is, mely hez a Hé ví zi-
tó iszap ját hasz nál juk. A ra do nos me -
den cé ben órán ként cso por tos vízi tor na
szol gál ja be te ge ink gyó gyu lá sát – mond-
ja dr. Nagy Ka ta lin PhD osz tály ve -
zetõ fõ or vos. – A ra do nos gyógy víz a
gyul la dá sos és de ge ne ra tív re u ma to ló -
gi ai be teg sé gek ben, ideg gyul la dá sok -
ban ja va solt, de a pik kely sö mör re is jó
ha tá sú.

A kór ház re u ma to ló gi ai osz tá lya 45
ak tív ág gyal ren del ke zik. He ves me gye
egész te rü le té rõl vár ják a be te ge ket,
aki ket hét or vos, tíz nõ vér, öt gyógy -
tor nász, hat mas szõr, négy für dõ ke ze -
lõ, két fi zi ko te rá pi ás as szisz tens, két
ad mi niszt rá tor, va la mint öt as szisz tens
lát el.

ARTH RI TIS- ÉS BI O LO GI AI CENT RUM

A moz gás szer vi be teg sé gek tel jes ská lá-
ját kezelik, töb bek kö zött a gyul la dá sos
re u ma to ló gi ai be teg sé ge ket: rhe u ma -
to id arth ri tis, Bech te rew-kór, pik kely -
sö mör höz tár su ló ízü le ti gyul la dás,
kösz vény, de ge ne ra tív ge rinc- és ízü le -
ti be teg sé gek: ge rin csérv, porc ko pás,
ízü le ti ko pá sok, csont rit ku lás, izom-
és egyéb ne u ro ló gi ai be teg sé gek, mû -
té tek utá ni ál la po tok.

Az osz tály arth ri tis- és bi o lo gi ai
cent rum is. Fe la da tuk a ko rai ízü le ti
gyul la dá sok el kü lö ní tõ di ag nosz ti ká ja,
a gyul la dá sos ízü le ti és ge rinc be te gek
gon do zá sa, bá zis te rá pi ás ke ze lé se.

BI O LÓ GI AI TE RÁ PI ÁS KEZELÉS

A me gyé ben egye dü li ként ná luk ér he tõ
el a rá szo ru ló gyul la dá sos re u ma to ló -
gi ai be te gek leg kor sze rûbb, úgy ne ve -
zett bi o ló gi ai te rá pi ás ke ze lé se.

Os te o po ro sis cent rum ként is mû -
köd nek, a csont rit ku lá sos be teg sé gek
fel is me ré se, ke ze lé se, gon do zá sa szin -
tén a fe la da ta ik közé tar to zik. Re u ma -
to ló gi ai szak ren de lé se ik a ren de lõ in té -
ze t ben és a Ho tel Eger ben van nak. A
gyógy für dõt igény be ve he tik a re u ma -
osz tály be te gei, sza kor vos ál tal fe lírt
für dõ jeg gyel am bu láns be te gek, de té -
rí tés el le né ben, or vo si elõí rás nél kül is
igény be ve he tõ hét fõ tõl pén te kig 8–18,
szom ba ton 8–14 óráig.

Kezelés és felüdülés egyben
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Elérhetôség: 3300 Eger, Széchenyi u. 42.
Tel.: 06-36/951-363, 06-30/693-6870

E-mail: jagershoes@vipmail.hu • Web: www.jagershoes.hu

Jager József
Ortopédcipő-készítő

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• ORTOPÉD ÉS EGYEDI CIPÔ KÉSZÍTÉSE
• SZÁMÍTÓGÉPES LÁBVIZSGÁLAT
• EGYEDI LÚDTALPBETÉT
• KÉNYELMI CIPÔK, GYÓGYPAPUCSOK,

GYERMEKLÁBBELIK

CIPÔJAVÍTÁS
Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–16, szombaton 8–11.30 óráig

Hirdetésfeladás:
60-70/639-1832

Ta valy Eger ben je gyez ték a le gi dõ sebb szerv do nort

Az eg ri ek szép ered ményt ér tek el, hi -
szen 2010-ben egyet len szerv ki vé tel
sem tör tént a me gye szék hely kór há zá -
ban, 2011-ben pe dig hét ilyen ese tet
re giszt rál hat tak. Ez zel akár több mint
negy ven em be ren is se gít het tek.

– Új or vos csa pat állt fel 2011-ben
az egri kór ház in ten zív osz tá lyán. Va la -
men nyi itt dol go zó or vos és szak dol go -
zó szí vü gyé nek te kin ti a szerv do ná ci ót,
ez zel em be rek élet mi nõ sé gén ja vít ha -
tunk, éle te ket ment he tünk meg. Ezt
va la men nyi en fon tos nak érez zük, ezért
nõtt az egri kór ház ból je len tett do no -
rok szá ma – fo gal ma zott a ko or di ná ló
sze re pet el lá tó sza kor vos, dr. Var ga
Rita. – A szám sze rû nö ve ke dés mel lett

egy kü lön le ges ese tet is az egri kór ház
je gyez a szerv do ná ció 2011-es kró ni -
ká já ban. In nen je len tet ték ugyan is az
ed di gi le gi dõ sebb ma gya ror szá gi szerv -
do nort. Var ga Rita ki e mel te: az or vo -
sok mel lett ha tal mas, fe le lõs ség tel jes
fe la dat há rul a do nor gon do zást vég zõ
sza ká po lók ra. Nél kü lük nem tud tak
vol na ilyen jó ered ményt elér ni Eger -
ben sem.

Egy másik megtisztelô címet is át -
ve hettünk a közelmúltban: a Kór há zi
Leg-ek gyõz te se cí met nyerte el a
Mark hot Fe renc Kór ház az „Or vos kép-
zés elsõ ma gyar szín he lye” ka te góri á -
ban a Ma gyar Kór ház szö vet ség Eger ben
tar tott kong res szu sán. Hét száz részt -

ve võ sza vaz ha tott húsz ka te gó ri á ban,
az egri in téz mény je lölt volt a leg ré -
geb bi kór há zi épü let ka te gó ri á ban is.
Vé gül a né va dó ala pí tot ta Sco la Me di -
ci na lis, az elsõ or vo si egye tem ér de -
me sí tet te a díj ra az in téz ményt.

Éle tet aján dé ko zó kór ház cí met ado má nyo zott az Or szá gos Vé rel lá tó Szol gá -
lat az egri kór ház nak a kór ház szö vet ség XXIV. kong res szu sán, a 2011. évi
szerv do ná ci ós ada tok is me re té ben. Az elis me rést azon in téz mé nyek kap hat -
ták, ahol 2011-ben a leg több szerv do ná ció va ló sult meg, il let ve ahol a 2010-es
év ada ta i hoz vi szo nyít va a do ná ci ós ak ti vi tás nö ve ke dett. Az egri in téz mény
ez alap ján a Sze ge di Tu do má nye gye tem Anesz te zi o ló gi ai és In ten zív Te rá pi ás
In té ze te és a Fe jér Me gyei Szent György Kór ház mö gött a har ma dik he lyen
vég zett.

ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
D R .  PA P P  M A R I A N N A

REUMATOLÓGUS-REFLEXOLÓGUS

Bejelentkezés: 06-30/261-4247 vagy papp.marianna.dr@gmail.com
Rendelés: Hotel Eger & Park • Bõvebben: www.drpappmarianna.com

• Fájdalomcsillapító, mellékhatásmentes lágylézer-terápia (baleseti sérülések gyó-
gyulásának elõsegítése, reumás fájdalmak enyhítése: kézkisízületi, könyök, váll,
nyak, hát, derék, csípõ, térd, boka, sarok).

• Reumatológiai betegségek természetes gyógymódjai.
• Voll-féle számítógépes állapotfelmérés.
• Talpreflexológiai diagnosztika és terápia (életminõség- és közérzetjavítás, izom-

feszülés, stresszoldás, immunrendszer-erõsítés, méregtelenítés).

DOBAI LÁSZLÓNÉ
addiktológus, fitoterapeuta,
akupresszõr, természetgyógyász

3300 Eger, Bolyki u. 59.
Tel.: 06-36/436-226; este: 06-36/357-315
Mobil: 06-20/314-2117; 06-70/434-7539
E-mail: dvalika.eger@citromail.hu
Web: www.eletmodhaz.hu

Szakszerû orvosi kezelések mellett szeretném elõsegíteni intenzívebb és gyorsabb
gyógyulását professzionális, természetgyógyászati eszközökkel:
– Addiktológiai kezelés, szenvedélybetegek kezelése (dohányzás, alkohol,

kóros evés)
– Ízületi bántalmak kezelése (masszázs, iszappakolás, köpölyözés)
– Bõr kezelése (stria, pattanásos bõr, cellulitisz, fogyókúra utáni

laza kötõszövet regenerálása)
– Lelki betegségek kezelése (depresszió)
– Általános állapotjavítás

Büszkék rá a kórház dolgozói
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DR. SZABÓ ZSUZSANNA
fül-orr-gége és audiológus szakorvos, adjunktus

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
Rendelés: hétfôn 17–19, csütörtökön 16.30–18.30 óráig

ÚJSZÜLÖTTKORI HALLÁSSZÛRÉS
Rendelés: szerdán 16–18 óráig

3300 Eger, Kertész út 166. (belsô udvar)
Mobil: (06-20) 323-9841 – Bejelentkezés telefonon.

BARÁTOK VAGYUNK, CSUPA SUSZTER. Azt gondoljuk,
a gyógycipôkészítés több mint egy szakma.
Ez a mi hivatásunk.
Mivel nemcsak suszterszéken ül az ember, vállalkozást
alapítottunk.

A suszterszéknek három lába van, a mi alapvetésünk is
hármas célt követ:

– kényelem, anatómia
– alapanyag, tartósság
– helyes ár-érték szempontjából megfelelni

MÛHELYÜNK ÉS ÜZLETEINK HANGULATA olyan,
amilyet mindig is szerettünk volna. Jól érezzük
magunkat egymás és megrendelôink társaságában.

SZÍVESEN LÁTJUK ÖNT Egerben,
a kórház, szakrendelô-intézet
épületében, az ortopédia mellett

hétfôn 9–16
kedden 9–16
szerdán 9–12
csütörtökön 9–16 óra között

TELEFONSZÁMUNK: 06-1/203-5426, 06-70/613-5571

A CIPÔ, ami az Ön lábára készül – gördülôtalppal,
rezgéscsillapító sarokkal – akár diabéteszes lábra is
tehermentesítô betéttel

– hazai alapanyagokból
– javítható és felújítható
– megfizethetô áron
– tb-utalványra, SZTK-vényre is

kiváltható, közgyógyigazolványra ingyenesen
(a keret levonása nélkül)

A be te gek vé del me, a fer tõ zé sek me ge lõ zé se

Kéz hi gi é nés ve tél ke dõ or vo sok és nõ vé rek rész vé te lé vel

– Meg ha tá ro zó sze re pe van a rend sze -
res ok ta tás nak, to vább kép zés nek, a
WHO-aján lás me gis me ré sé nek: a be -
teg el lá tá si pon ton, a be teg zó nán be lül
kell a ke zet fer tõt le ní te ni be dör zsö -
léssel, al ko hol bá zi sú fer tõt le ní tõ szer -
rel – ma gya ráz za Te re nye i né Se bõk Ka -
ta lin, a Mark hot Fe renc Kór ház ápo lá si
igaz ga tó ja. – A Comp li an ce Kit mo dul
há rom, UV-lám pás el le nõr zés sel kom -
bi nált gya kor la ti ok ta tá si egy sé get tar -
tal maz. Az UV-lám pás tesz tek se gít sé -
gé vel ka pott fo lya ma tos vis sza jel zés
fel hív ja a fi gyel met a hi gi é nés kéz fer -
tõt le ní tés hi á nyos sá gá ra. Gya kor la ti

ok ta tás so rán ta ná csot kap nak a dol go -
zók arra vo nat ko zó an is, ho gyan ke rül -
he tõk el a hi á nyos sá gok, és ho gyan ja -
vít ha tó a kéz fer tõt le ní tés tech ni ká ja.

A prog ram ré sze ként a kéz hi gi é nés
vi lág nap tisz te le té re a kór ház igaz ga -
tósá ga és hi gi é ni ai osz tá lya in fek ci ó -

Egy évig tar tó kéz hi gi é nés ok ta tóp rog ram in -
dult a Mark hot Fe renc Kór ház ban. Cél ja, hogy
a dol go zók me gért sék a jó kéz hi gi é nés gya -
kor lat ki e melt sze re pét, va la mint a kéz fer tõt -
le ní tés fon tos sá gát, mi vel a fer tõ zé sek túl nyo -
mó több sé ge köz vet len érint ke zés sel ter jed,
azaz a be te get el lá tó sze mély zet ke zé rõl ke -
rül het át a kó ro ko zó egyik be teg rõl a má sik ra.

A meg fe le lõ idõ ben, meg fe le lõ mó don, meg -
fe le lõ szer rel vég zett kéz mo sás azon ban ele jét
ve szi a fer tõ zé sek nek, és to váb bi be teg sé gek -
tõl, kór há zi tar tóz ko dás tól, élet mi nõ sé gük
eset le ges rom lá sá tól óvja meg a be te ge ket. Ép -
pen ezért a meg fe le lõ kéz mo sást, fel té te le i nek
ja ví tá sát ki emel ke dõ fon tos sá gú nak tart ja a
ve ze tõ ség.

kont roll- és kéz hi gi é nés ve tél ke dõt
ren de zett az in téz mény dol go zó i nak
rész vé te lé vel. A meg mé ret te tés fõbb
té ma kö rei vol tak: mul ti re zisz tens kór -
o ko zók, an ti bi o ti ku mok hasz ná la ta, he-
lyes dó zi sa, izo lá lás, vé dõ esz kö zök,
kéz fer tõt le ní tés.

Az idén is foly ta tó dik az el múlt év ok tó be ré ben elin dí tott új ra é lesz té si tan -
fo lyam a kór ház ban. A Te re nye i né Se bõk Ka ta lin ápo lá si igaz ga tó ál tal ve ze -
tett kur zus cél ja, hogy min den kór há zi dol go zó tud jon kri ti kus hely ze tek ben
jól hasz nál ha tó, gya kor la ti is me re tek kel éle tet men te ni. Ed dig 45-en sa já tí -
tot ták el az úgy ne ve zett BLS-is me re te ket, me lye ket 3 fõs cso por tok ban
sze mély re sza bot tan gya ko rol nak be.
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DR. ÁDÁM GÁBOR

ORTOPÉD-TRAUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
DR. ÁDÁM GÁBOR

ortopéd-traumatológus szakorvos
Minden páros naptári héten csütörtökön 16–17 óráig

132-es szoba, I. emelet, szakrendelô
Tel.: 06-20/204-8290, 06-30/573-7770

Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség Kft. • Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy
Ágnes • Szerzô: Szegedi Erzsébet • Telefon: 06-66/640-310 • Mobil: 06-70/639-
1842 • Nyomtatás: Paus-Print Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Megjelenik
félévente 10 000 példányban • Engedélyszám: 163/1636/3/2011 • A lapban megje-
lent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget.

HÁZI GONDOZÁS • JELZÔRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT • BENTLAKÁSOS IDÔSOTTHON

Heves megyében, Noszvajon!
Nekünk fontos az Ön nyugalma!

MEDICIN-LIGET
Egészségmegôrzô és Gondozó Alapítvány
Tel.: 06-36/563-320 • www.medicinliget.hu

Ön kén tes se gí tõk a kórház be te geiért

A be te gek tel je sít he tõ ké ré se i nek, il -
let ve apró prob lé má i nak me gol dá sá ban
se géd kez nek. (Pél dá ul bü fé bõl vá sár lás,
ki- és be cso ma go lás ban való se gí tés,
men tõ vá rá sa a be teg gel.) Tol má csol -
ják az ápo ló sze mély zet nek az eset le ges
ké ré se ket, köz ve tí tõ sze re pet is be töl -
te nek. Ebé det, il let ve va cso rát osz ta -
nak, ágyaz nak, el kí sé rik a be te get a
vizs gá la tok ra. A kór ház ba ér ke zõ be te -
ge ket és hoz zá tar to zó i kat se gí tik a tá -
jé ko zó dás ban.

2004. de cem ber 1. óta tel je sí te nek
szol gá la tot ön kén tes se gí tõk a Mark hot
Fe renc Kór ház ban, a bel gyó gyá szat, a
kar di o ló gia, a re ha bi li tá ció, a hos pi ce-
osz tály tar toz nak az ezen te vé keny ség
ál tal el lá tott osz tá lyok közé.

Az ön kén te sek cso port ja min dig szí -
ve sen fo gad ja az új ta go kat, akik el hi -
va tott sá got érez nek az ön kén tes mun -
ka és a be te gek meg se gí té se iránt, és
tud nak vál lal ni rend sze re sen heti pár
órás mun kát, díj ta la nul. A min tegy

húsz fõs lel kes ön kén tes se gí tõ kö zös -
ség vár ja a je lent ke zõ ket a ren de lõ in -
té zet tit kár sá gán, ahol Csi kós né Bod -
nár Má ria (te le fon: 06-36/801-814)
és Né meth né Lud nay Zsu zsan na (te le-
fon: 06-20/432-0824, e-mail: ne meth-
zsu zsa67@cit ro ma il.hu) fo gad ja a hí -
vá so kat.

Kór há zunk ban kép zett ön kén tes se gí tõk is dol goz nak a be te gá gyak mel lett.
Fi zi kai, lel ki, spi ri tu á lis tá maszt nyúj ta nak az in téz mény ben tar tóz ko dó be te -
gek és hoz zá tar to zó ik szá má ra. Ugya nak kor fe la da tuk nak te kin tik az egész -
ség ügyi dol go zók mun ká já nak se gí té sét is. Lá to gat ják a kór ter me ket, igény
sze rint se gít sé get nyúj ta nak, meg hall gat ják a be te get, be szél get nek vele, lel ki
tá maszt nyúj ta nak, fe lol vas nak, sé tál tat nak.

IS TEN TISZ TE LET, LEL KI GON DO ZÁS
Intézményünkben Cso mós Ani kó re for má tus kór há zi lel kész rend -
sze re sen ta lál ko zik a be te gek kel. A dol go zók és be te gek ré szé re va -
sár na pi is ten tisz te le tet tart igény sze rint a kór ház osz tá lya in. A kap -
cso lat tar tás ban a fõ nõ vé rek se gí te nek.

BE TEG JO GI KÉP VI SE LÕ: Ig nácz Pé ter

Fo ga dó ó ra: min den hét fõn 9–11 óráig

He lye: szo ci á lis iro da (36/411-444/2529)

Te le fon: 06-20/4899-539

Neurofeedback-tréning gyerekeknek és felnôtteknek

A legeredményesebben a következô problémáknál használható: kény-
szerek csökkentése (tic, dadogás) • szorongás, alvászavarok, stresszoldás
esetén • autisztikus viselkedészavarok tüneteinek csökkentése • rehabilitá-
ció agysérülések esetén • viselkedészavarok korrigálása (pl. dühroham)

F o rdu l j on  hozzám b i za lommal !
Mobil: 06-30/5769-659 • www.egrineurofeedback.hu

Szakács Ibolya
életmód-tanácsadó terapeuta, természetgyógyász,
táplálkozási tanácsadó
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Test-lelki egyensúly felbomlásából fakadó problémák (betegségek, tünetek)
kezelése, megelõzése természetes gyógymódok segítségével.

SEGÍTHETEK, ha szeretné csökkenteni gyógyszerei mellékhatásait, ha gyó-
gyulását természetgyógyászati módszerekkel szeretné kiegészíteni, ha sze-
mélyre szabott diétára van szüksége, ha lelki egyensúlyának visszaállítására
van szüksége, ha fájdalomcsillapításra van szüksége.

E L É R H E T Õ S É G E K :
Telefon: 06-20/383-0030 • E-mail: ibolyaeletmod@gmail.com • www.ibolyaeletmod.hu

Fi zi kai, lel ki, spi ri tu á lis tá maszt nyúj ta nak
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Gyógyuljon nyugodt, igényes környezetben tb-támogatással!

Szállodánk sok szeretettel várja gyógyulni és pihenni vágyó vendégeit.

Próbálja ki wellnessszolgáltatásainkat is! 2012. június 1. és augusztus 31. között
saját wellnessszolgáltatásainkat 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe!

További információkért keressen minket elérhetőségeinken!

3300 Eger, Fürdő u. 5.
Telefon: 36/513-300

Fax: 36/320-815
hotelflora@hunguesthotels.hu

www.hotelflora.hunguesthotels.hu

A kupon felmutatójának
9900 Ft-ért biztosítunk

a tb által támogatott
kezeléseket 2012. június 1.

és augusztus 31.
közötti időszakban.

HÁ ZI REND,
LÁ TO GA TÁ SI REND

A gyó gyí tó mun ka ered mé nyes sé ge
ér de ké ben kér jük, szí ves ked jen be -
tar ta ni a kór há zunk há zi rend jé ben
fog lal ta kat.
Rész le tes in for má ci ók: www.mfkh.hu

TÉ RÍ TÉS EL LE NÉ BEN IGÉNY BE
VE HE TÕ SZOL GÁL TA TÁ SOK

KÓR HÁ ZUNK BAN

GE NE TI KAI LA BO RA TÓ RI UM

La bo ra tó ri u munk kro mo szó ma- és
ge no to xi ci tá si szû rõ vizs gá la tot vé gez.
In for má ci ók: Ador ján né Ju hász Szil -
via és dr. Bag dán né Hid vé gi Ju dit a
36/411-444/2589 mel lé ken ad nak
fel vi lá go sí tást.

EMELT SZIN TÛ, HO TEL SZO BÁS
BE TE GEL LÁ TÓ RÉSZ LEG

Kór há zunk ban lég kon di ci o nált, egy -
ágyas-für dõ szo bás és für dõ szo bás
apart man ból álló rész le get ala kí tot -
tunk ki a ho te lé pü let II. eme le tén.

Na pon ta fi ze ten dõ té rí té si dí jak:
– Egyá gyas be teg szo ba: 15 000 Ft
– Apart man: 25 000 Ft
Bõ vebb in for má ci ók:
– Hon lap: www.mfkh.hu
– Te le fon: 00-36-36/411-444/2702

+36-20/329-7543
– E-mail: vip@mfkh.hu

OTT HO NOS SZÜ LÉ SZET

A szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti osz tály te -
rü le tén ba rát sá go san be ren de zett, pe-
len ká zó val és ba ba für de tõ kád dal el -
lá tott, lég kon di ci o nált, für dõ szo bás
kór ter met ve het igény be. 
Egy fõs el he lye zés ese tén 7000 Ft a
szol gál ta tás díja.

EMELT SZIN TÛ EL HE LYE ZÉS
A RE U MA TO LÓ GI AI OSZ TÁ LYON

Az osz tá lyon, mely Eger ben, Für dõ
ut ca 4. szám alatt ta lál ha tó, az emelt
szin tû szol gál ta tást nyúj tó szo ba sze -
mé lyen ként, na pon ta 7000 Ft el le né-
ben ve he tõ igény be.
In for má ci ók: 00-36-36/413-356

ANYA SZÁL LÓ

A cse cse mõ-gyer mek-if jú sá gi osz tá -
lyon fek võ be te gek hoz zá tar to zó it fo -
gad ja.
Té rí té si díja: 1800 Ft/nap
To váb bi in for má ci ók:
00-36-36/410-313
00-36-36/411-018
00-36-36/411-018

KÓR HÁ ZUNK
EGÉSZ TE RÜ LE TÉN TI LOS

A DO HÁNY ZÁS!

A nem do hány zók vé del mé rõl és a do-
hány ter mé kek fo gyasz tá sá nak, for gal -
ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról ho zott
1999. évi XLII. tör vényt mó do sí tó
2011. évi LXI. tör vény alap ján az in -
téz mény va la men nyi te lep he lyén –
ide nem ért ve a pszic hi át ri ai osz tály
be te gei szá má ra ki je lölt do hány zó he -
lyet – ti los a do hány zás.

Egés zsé günk ér de ké ben kér jük, tart sa
be a sza bá lyo kat!

Hasznos információk


